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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di laboratorium didapat 

beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, tanah uji memiliki 

karakteristik sebagai berikut : Spesific Gravity (Gs) sebesar 2,65, batas cair 

sebesar 45,10%, batas plastis sebesar 24,44%, dan batas susut sebesar 

32,63%. Untuk uji grain size analysis diketahui presentase dari gravel 0%, 

presentase sand 16%, presentase Silt 78%, dan presentase Clay 4%. 

2. Hasil uji pemadatan atau uji kompaksi menunjukan kadar air optimum 

benda uji 1 sebesar 13,8%, benda uji 2 sebesar 17,95%, benda uji 3 sebesar 

18,4%, benda uji 4 sebesar 16,2%. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak bahan tambah maka kadar air 

optimum pada tanah menurun. 

3. Hasil uji pemadatan atau uji kompaksi menunjukan bahwa berat isi kering 

maksimum (γd) pada benda uji 1 sebesar 1,354 t/m3, benda uji 2 sebesar 

1,635 t/m3, benda uji 3 sebesar 1,71 t/m3, benda uji 4 sebesar 1,759. 

Berdasarkan data yang sudah didapat, dapat disimpulkan bahwa 

penambahan bahan tambah yang semakin besar juga berpengaruh terhadap 

nilai berat isi kering maksimum yang semakin bertambah pula. 

4. Hasil uji California Bearing Ratio (CBR) pada benda uji 1 sebesar 7,733%, 

benda uji 2 sebesar 10,033%, benda uji 3 sebesar 18,6%, benda uji 4 

sebesar 26,633%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penambahan agregat mampu menambah nilai CBR. 

5. Berdasarkan Analisa nilai MDD dan nilai CBR antara penelitian Dr. Dilip 

Kumar dengan penelitian yang dilakukan di laboratorium UNIKA, 

keduanya menunjukkan hasil yang sama yaitu setiap naiknya nilai MDD 

tanah akan diikuti juga dengan kenaikan nilai CBRnya.  
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6. Hasil Uji Beban Pelat atau Plate Bearing Test berskala laboratorium pada 

benda uji 1 sebesar 452,937 kPa/mm, benda uji 2 sebesar 522,62196 

kPa/mm, benda uji 3 sebesar 636,9427 kPa/mm, benda uji 4 sebesar 

815,2866 kPa/mm. Dari data yang didapat, agregat seperti pasir  dapat 

meningkatkan nilai ks menjadi lebih besar. 

7. Setelah dilakukan perhitungan, maka diketahui nilai konversi nilai ks 

laboratorium yang menggunakan plat 15 cm ke nilai ks lapangan yang 

menggunakan plat 75 cm sebesar 0,101206619. 

8. Nilai ks yang sudah dikonversi sesuai NAASRA pada benda uji 1 sebesar 

45,8402 kPa/mm, benda uji 2 sebesar 52,8928 kPa/mm, benda uji 3 sebesar 

64,4628 kPa/mm, benda uji 4 sebesar 82,5124 kPa/mm 

9. Dari grafik hasil perbandingan nilai CBR dan ks NAASRA dengan nilai 

CBR dan ks hasil uji laboratorium yang sudah dikonversi memiliki 

perbedaan yang tidak begitu jauh dan dapat diketahui nilai konversinya, 

jadi uji beban plat juga dapat dilakukan di laboratorium selain dilakukan di 

lapangan yang membutuhkan biaya lebih besar. 

10. Untuk mendapatkan nilai CBR dan ks yang optimal, kondisi sampel tanah 

harus dalam kondisi terburuk. Untuk itu pada penelitian ini kami 

menggunakan metode terendam untuk mewakili kondisi yang terburuk di 

lapangan.  

11. Nilai modulus reaksi subgrade yang dihasilkan menggunakan persamaan 

dari Rendra Prayitno dan Solihin (ITB,1990) tidak bisa dibandingkan 

dengan NAASRA. 

 

5.2. Saran  

Dari data dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan disimpulkan, 

dapat disarankan : 

1. Perlunya penelitian lebih lanjut dengan jenis tanah yang diambil di lokasi 

yang berbeda. 

2. Perlunya penelitian dengan bahan tambah yang lebih variatif. 
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3. Disarankan menggunakan alat yang telah terkalibrasi dengan berkala agar 

hasil penelitian dapat lebih presisi.  

4. Disarankan menggunakan uji CBR terendam (soaked) untuk mendapatkan 

nilai CBR dengan kondisi tanah terburuk. 
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